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BAB V 

KESIMPULAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yang berjudul 

Peranan Alice Paul Dalam MemperolehHak Suara Bagi Wanita Di Amerika 

Serikat (1910-1920). Kesimpulan ini merujuk pada jawaban atas permasalahan 

yang telah dikaji pada bab sebelumnya yang tertuang dalam rumusan masalah. 

5.1 Kesimpulan 

Secara umum penulis berkesimpulan bahwa sosok Alice Paul merupakan 

sosok pemimpin gerakan suffrage yang berbeda dengan para pemimpin lainnya 

pada masa itu, seperti Carrie Capman Catt atau Dr Anna Howard Shaw. Ia, berani 

mengambil tindakan yang radikal tanpa menghiraukan pandangan subordinat 

terhadap perempuan. Berkaitan dengan kesimpualan penelitian ini, penulis 

merumuskan tiga hal yang merujuk pada permasalahan penelitian ini, yaitu: 

Pertama, latar belakang Alice Paul memperjuangkan hak suara bagi wanita 

di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang 

mengaplikasikan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sistem 

demokrasi sangat mengutamakan kebebasan dan hak dari rakyat. Karena itu dalam 

proses pemilihan pemimpinnya juga harus melalui persetujuan rakyat. Hal 

tersebut diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum, dengan kata lain dalam 

sistem demokrasi kedaulatan rakyat merupakan hal yang sangat penting. Tentu 

saja hal tersebut juga tertuang dalam naskah deklarasi kemerdekaan Amerika 

Serikat Sendiri. Dalam naskah tersebut para bapak pendiri negara itu menyatakan 

bahwa “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 

that they are endowed by their Creator with certain unalineable Right...”. 

berdasarkan pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa Negara itu Mengakui 

bahwa setiap manusia diciptakan sederajat dan telah di karuniai dengan hak azasi 

yang tak tercabutkan. Penulis meyakini bahwa hak kewarganegaraan juga 

merupakan bagian dari hak azasi tersebut, apalagi jika dikaitkan dengan sistem 

demokrasi, dimana kedaulatan rakyat menjadi hal utama. Didalam hak 
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kewarganegaraan juga termasuk hak suara atau hak untuk dipilih dan memilih. 

Hak-hak tersebut seharusnya diberikan secara penuh bagi seluruh warga negara 

dan merupakan tugas pemerintah untuk menjamin dan melindunginya. Namun 

pada masa itu kehidupan sosial di Amerika Serikat sangat didominasi oleh kaum 

laki-laki. Hal tersrbut dikarenakan oleh pembagian peran gender yang 

memarginalkan kaum perempuan. Masyarakat Amerika Serikat percaya bahwa 

peran perempuan ialah untuk mengurus rumah tangga, dan mengasuh anak. 

karena itulah kegiatan perempuan pada masa itu hanya berada di sekitar rumah. 

Selain itu pembagian peran pada masa itu yang seringkali menimbulkan bias 

gender yang menyebabkan kesalahpahaman mengenai konsep gender dan jenis 

kelamin. Jenis kelamin merupakan kodrat tuhan, berlangsung selamanya di segala 

tempat dan waktu. Sementara gender merupakan sifat hasil dari rekonstruksi 

sosial. Sehingga gender bersifat tidak tetap, dapat berubah dari masa-kemasa dan 

berbeda-beda dalam setiap tempat. Masyarakat Amerika Serikat pada masa itu 

sering kali menyamakan gender dengan jenis kelamin sehingga, seolah-olah 

perempuan itu memang telah dikodtratkan untuk menjadi lemah-lembut, penurut 

dan emosional. Karena itu masyarakat memberikan peran pada perempuan untuk 

menegurus rumah tangga dan membesarkan anak. Masyarakat menganggap 

perempuan tidak cocok untuk tampil di hadapan publik, berpartisipasi dalam 

politik maupun mengambil keputusan dikarenakan sifat perempuan yang 

emosional dan tidak rasional. Selain itu keadaaan perempuan disana juga sangat 

dipengaruhi oleh adat istiadat Eropa, mengenai citra perempuan Victorian, yang 

cantik, lemah-lembut, penurut dan anggun. Sehingga selain kegiatan rumah 

tangga dan mengurus anak kegiatan lain yang cocok untuk perempuan ialah 

mempercantik diri. Kehidupan beragama di masyarakat Amerika Serikat pada 

masa itu juga semakin memperkecil peran perempuan. Agama kristen Protestan 

yang berkembang disana sangat menuntut kepatuhan perempuan terhadap 

suaminya. John Calvin menyatakan bahwa kepatuhan perempuan terhadap suami 

sama dengan kepatuhan seorang laki-laki terhadap Tuhan. Berdasarkan keadaan 
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sosial yang seperti itu peran perempuan di masyarakat semakin lebur dan tertutup. 

Dunia perempuan dan laki-laki seakan terpisahkan. 

Berdasarkan keadaaan tersebut maka pemerintah Amerika Serikat 

memiliki pandangan yang sama mengenai kewarganegaraan. Yang memiliki hak 

suara ialah hanya kaum laki-laki, Sementara perempuan tidak diberikan hak suara 

sama seperti anak-anak, budak dan orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. 

Karena dinilai tidak dapat mengambil keputusan secara rasional. Hal tersebut juga 

tersurat dalam naskah deklarasi kemerdekaanAmerika Serikat, yaitu dengan hanya 

menyebut kata man saja dan tidak menyertakan woman. Hal tersebut tentu sangat 

tidak demokratis dan bertentangan dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat 

yang menganut paham demokrasi. 

Alice Paul yang dibesarkan dalam Lingkungan Quaker yang menyadari 

akan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki membuatnya terbiasa 

dibesarkan dengan ide-ide kesetaraan. Selain itu ketertarikannya akan ilmu-ilmu 

sosial membuatnya lebih peka terhadap keadaan sosial perempuan. Ia merasa 

meskipun Amerika Serikat telah menyatakan kemerdekaannya pada 1776, namun 

perempuan di negara itu belum merdeka. Karena mereka tidak diberikan hak 

kewarganegaraan oleh negaranya sendiri, yaitu hak untuk memilih dan dipilih 

atau hak suara. Saat ia berada di Inggris ia melihat Cristabel Pankhurst yang 

sedang berpidato mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta 

pentingnya hak suara bagi perempuan. saat itu ia diejek dan didorong oleh 

pendengarnya. Alice merasa sangat simpatik dan memiliki pandangan yang sama 

dengan pembicara itu. Sejak itulah Alice Paul memutuskan untuk mengabdikan 

dirinya untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan. Ia melakukan emansipasi 

dengan cara memperjuangkan hak Suara bagi perempuan, sebagai langkah awal 

untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan di Amerika Serikat. 

Kedua, uaya-upaya yang dilakukan Alice Paul dalam memperoleh hak 

suara di  Amerika Serikat. Pergerakan suffrage atau gerakan menuntut hak suara 

perempuan di Amerika Serikat sendiri telah muncul sejak awal abad ke-19. 

Suffrage meupakan bagian dari pergerakan feminisme, dimana kaum wanita 
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memperjuangkan hak-haknya. Suffrage sendiri termasuk pada pergerakan feminis 

liberal, yang muncul pada awal gelombang feminisme. Feminisme liberal 

merupakan, gerakan perempuan yang memfokuskan pergerakannya untuk 

menuntut kebebasan bagi kaum prempuan. Salah satu kebebasan yang 

diperjuangkan ialah kebebasan bernegara, yang diwujudkan dengan 

memperjuangkan hak suara. Feminisme liberal bertujuan untuk mewudkan status 

legal perempuan dalam masyarakat dan pemerintahan. Karena itu pola-pola 

pergerakan feminisme liberal biasaya menuntut perubahan atau revolusi terhadap 

undang-undang. Alice Paul memulai pergerakan suffrage-nya di Amerika Serikat 

ialah ketika ia kembali dari Inggris pada 1910. Dalam pergerakannya ia percaya 

bahwa pergerakan militan membawa kesuksesan. Berbeda dengan organisasi 

suffrage lain yang telah ada sebelumnya di Amerika Serikat yaitu NAWSA 

dengan pola pergerakan dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Alice Paul 

menilai bahwa pergerakan dengan cara tersebut akan membuang-buang waktu, 

dan tidak efektif. Ia menilai akan lebih efektif jika memperjuangkan hak suara di 

tingkat federal. Yaitu dengan langsung mengusulkan amandemen pada undang-

undang federal yang memberikan perempuan hak suara. Namun pada masa itu 

untuk meyakinkan pemerintah agar mensahkan amandemen federal mengenai hak 

suara perempuan bukan hal yang mudah. Karena itu Alice Paul bersama dengan 

rekan-rekannya melakukan berbagai upaya agar hak suara bagi perempuan dapat 

terwujud. Ia bersama dengan organisasinya yaitu NWP berupaya melobi partai-

partai politik yang ada di Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dalam 

kongres. Selain itu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya hak suara bagi perempuan, ia melakukan pertemuan-pertemuan 

terbuka, melakukan berbagai parade, dan mendidik perempuan-perempuan muda 

untuk sadar akan hak-haknya. Tokoh ini juga mendirikan sebuah suffrage school 

untuk mendidik perempuan-perempuan muda yang memiliki sifat pemimpin dan 

peduli pada kesetaraan perempuan. Dalam upayanya tidak selalu berjalan mulus, 

ia sering kali mendapat kecaman dari masyarakat, karena hak suara perempuan 

bukan merupakan isu yang populer. Hal tersebut bertambah parah ketika Amerika 
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Serikat mulai memasuki perang dunia I. Disaat orang lain mendukung negaranya 

dalam perang ia bersama organisasinya membuat kebijakan anti perang dan tetap 

memperjuangkan hak suara perempuan sebagai tujuan utama mereka. 

Pergerakan Alice Paul yang militan ternyata membuat isu mengenai hak 

suara perempuan selalu hangat di publik. Hal tersebut membuat masyarakat sadar 

akan kemampuan perempuan dalam mengorganisir kelompoknya, dan 

membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. 

Yang dilakukan Alice Paul tidak hanya memperjuangkan hak suara bagi 

perempuan tetapi ia juga menunjukan kepada masyarakat bahwa perempuan juga 

memiliki kapasitas dan kemampuan seperti laki-laki, sehingga perempuan juga 

memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk hak suara. 

Ketiga, ialah dampak dari pergerakan Alice Paul terhadap kehidupan sosial 

kaum perempuan di Amerika Serikat. Alice Paul sebagai salah satu pemimpin 

pergerakan suffrage di Amerika Serikat, keberhasilannya di tunjukan pada 26 

Agustus 1920, ketika Sekertaris Negara mengumumkan disahkannya Amandemen 

ke-19 mengenai hak suara perempuan. Dengan disahkannya amandemen tersebut 

tentu akan mengubah kehidupan sosial kaum perempuan di Amerika Serikat. 

Dengan diberikannya hak suara pada perempuan di Amerika Serikat maka telah 

memperluas ruang gerak kaum perempuan. Tidak hanya dalam pemilihan umum, 

selanjutnya pendapat dan argumentasi mereka dalam sarana publik juga memiliki 

sebuah nilai. Dan mereka tidak lagi dianggap sebagai mahluk yang lemah yang 

memerlukan perlindungan kaum laki-laki, kini kaum perempuan dapat tampil 

sebagai individu yang merdeka dan pendapatnya sama penting dengan kaum laki-

laki. Keadaan tersebut membuat kaum perempuan lebih leluasa dalam 

menentukan hidupnya. Kini mereka dapat pergi kesekolah dan mendapat 

pendidikan yang sama seperti kaum laki-laki, mereka juga dapat melakukan 

pekerjaan yang mungkin dahulu tertutup bagi perempuan. Mereka dapat ikut serta 

dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan publik lainnya bahkan duduk sebagai 

anggota kongres. 
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Pergerakan Alice Paul menuntut hak suara bagi perempuan di Amerika 

Serikat berjalan efektif  dan berhasil. Ia yang dibesarkan di lingkungan Quaker, 

membuat ia terbiasa dengan ide-ide mengenai persamaan gender. Pendidikan 

Quaker yang dipenuhi oleh ide-ide progresif dan kepedulian sosial yang tinggi, 

membuatnya memiliki kepekaan terhadap keadaan sosial masyarakat, terutama 

mengenai peranan dan status kaum perempuan di masyarakat Amerika Serikat 

pada masa itu. Pengalamannya di Inggris bersama keluarga Pankhurst dalam 

pergerakan suffrage membuat kepeduliannya terhadap nasib kaum perempuan 

semakin tinggi. Ia percaya bahwa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, 

harus dilakukan secara militan dan tidak boleh mengandalkan kaum laki-laki. 

dalam pergerakannya Alice Paul selalu merencanakan sebuah pergerakan yang 

berskala besar, yang mampu meraih publisitas tinggi. Tujuannya ialah untuk 

mendapatkan seluruh perhatian masyarakat. Caranya berjuang pada masa itu 

dinilai sangat tidak lazim, kerena pada masa itu akan sangat aneh jika melihat 

seorang perempuan berpidato didepan publik, atau melakukan parade didepan 

umum. Sehingga ia seringkali mendapat kecaman dari masyarakat, termasuk dari 

sesama aktifis suffrage. Konsistensinya dalam melakukan pergerakan secara 

militan membuatnya menjadi sosok pemimpin perempuan yang sangat 

berpengaruh. Menurutnya hak suara perempuann merupakan langkah awal bagi 

perempuan untuk melaih kesetaraan di masyarakat, karena itulah pada periode 

selanjutnya ia kembali mengusulkan resolusi untuk meraih kesetaraan gender 

dengan Amandengan persamaan hak, atau yang lebih dikenal dengan Equal Right 

Amandement (ERA), yang terus ia perjuangkan hingga akhir hayatnya. 

Hak suara bagi perempuan memang telah diberikan, namun ada sebuh 

ironi dalam hal ini. Yaitu kaum perempuan memperoleh hak suara tersebut 

melalui perjuangan kolektif, rasa persatuan dalam diri kaum perempuan mampu 

merekonstruksi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun dengan 

diberikannya hak suara pada perempuan, maka kaum perempuan kini mampu 

tampil secara individu. Kebebasan individu perempuan ini secara tidak langsung 

telah mengurangi peran kolektifitas perempuan.  
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5.2 Saran 

Penulis merekomendasikan agar penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, pihak-pihak atau lembaga tertentu untuk kepentingan 

akademik maupun kepentingan lainnya yang bersifat positif. Karena itu penulis 

menyarankan: 

1. Bagi lembaga perguruan tinggi, khususnya Departemen Pendidikan Sejarah, 

FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan sumber 

tambahan penelitian atau bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai 

pergerakan perempuan, khususnya mengenai pergerakan perempuan di 

Amerika Serikat dalam menuntut hak suara  secara umum, dan peranan Alice 

Paul dalam pergerakan suffrage atau peregerakan menuntut hak suara bagi 

perempuan. 

2. Bagi lembaga sekolah, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), 

maka penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya materi pelajaran 

sejarah. Yang tertuang dalam standar kompetensi menganalisis sejarah dunia 

yang mempengaruhi bangsa Indonesia dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-

20. Terutama materi mengenai revolusi Amerika. 

3. Bagi para pembaca lainnya, diharapkan dapat mengambil hikmah dari 

penelitian ini serta mencontoh sifat-sifat positif dari para tokoh yang terlibat 

didalamnya seperti sifat sifat pekerja keras, cinta damai, mampu bekerja sama, 

selalu memegang teguh komitmennya dan bertanggung jawab. 

4. Selain itu melalui penelitian ini, peneliti juga merekomendasikan penelitian 

selanjutnya yang belum dijelaskan maupun dibahas secara rinci dalam 

penelitian ini. Yaitu mengenai Equal Right Amandement (ERA) yang diusulkan 



136 
 

 
Fury Ismaya, 2015 
PERANAN ALICE PAUL DALAM MEMPEROLEH HAK SUARA BAGI WANITA DI AMERIKA SERIKAT 
(1910-1920) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

oleh Alice Paul pada periode selanjutnya mengenai kesetaraan hak  bagi warga 

negara Amerika Serikat dalam segala bidang tanpa memandang jenis kelamin 

maupun ras yang baru di sahkan oleh pemerintah AS pada tahun 1972.  


